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PER QUÈ S’INVESTIGA EL DESISTIMENT?PER QUÈ S INVESTIGA EL DESISTIMENT?

Preguntes de la criminologia:
Per què les persones delinqueixen?
Per què les persones deixen de delinquir?

Si l é i è lSi la segona pregunta és important, per què la
recerca de desistiment és relativament moderna?:
U ò i d l d i dUn nou marc teòric per entendre les raons que porten a una persona a deixar de
delinquir: Sampson i Laub, 1993



OBJECTE DE LA PONÈNCIA

Presentar els principals debats teòrics que existeixen sobre Presentar els principals debats teòrics que existeixen sobre 
el procés de desistiment

Tractar de veure quina resposta a aquestes qüestions es pot 
donar sobre la base d’una recerca de desistiment feta en el 

t   t t  i l i  lt lnostre context social i cultural

Parlar d’algunes implicacions de la recerca per a les Parlar d algunes implicacions de la recerca per a les 
polítiques de reinserció



QUATRE QÜESTIONS CONTROVERTIDES 
SOBRE DESISTIMENTSOBRE DESISTIMENT

1. Què porta a les persones a plantejar‐se deixar de
delinquir?

2. Quins factors fan que la persona mantingui el
canvi?canvi?

3. És l’individu l’actor del seu desistiment?3

4. Fracassa el desistiment quan la persona no assoleixq p
els rols convencionals adults?



È1. QUÈ PORTA A LES PERSONES A PLANTEJAR‐
SE DEIXAR DE DELINQUIR?SE DEIXAR DE DELINQUIR?

Teoria del canvi cognitiu
Maduració en la transició a la vida adulta (Moffit, 1993, Agnew 2006); Trauma de
l’internament / empresonament i temor del futur (Paternoster i Bushway , 2009).

Teoria del control
Punts d’inflexió que suposen participar de rols adults: matrimoni /
cohabitació, entrada en el món del treball, servei militar (Sampson i Laub, 1993;, , ( p , 993;
Laub i Sampson 2003)

Teoria del suport social
Ajuda –emocional i instrumental‐ que els hi permet afrontar les penalitats de
l’empresonament i les dificultats a la sortida, que genera una idea de lligam i
fomenta la motivació al canvi (Cullen, 1994, Cid i Martí, 2012)( , 994, , )



2. QUINS FACTORS MANTENEN EL CANVI

Teoria cognitiva: 
Motivació personal al canvi

Teoria del control: 
Tot el que tinc a perdre per delinquir una vegada que he 

( )adquirit un nou estatus (ocupació, parella)

d l lTeoria del suport social: 
El lligam amb altres persones que recolzen el meu canvi. Idea 
d   t  (Cid i M tí   )de retorn (Cid i Martí, 2012).



3. ÉS L’INDIVIDU ACTOR DEL SEU DESISTIMENT?3. ÉS L INDIVIDU ACTOR DEL SEU DESISTIMENT?
Teoria cognitiva: 

El d i i i i d’ è i d lEl desistiment requereix una gran capacitat d’agència de la
persona que ha de vèncer totes les barreres socials a la seva
reintegració (Maruna, 2001)reintegració (Maruna, 2001)

Teoria del control:
Es desisteix per adaptació a un rol (emparellat, ocupat): no
és la persona sinó el rol de la persona el que duu al
desistiment (Sampson i Laub 2003)desistiment (Sampson i Laub, 2003)

Teoria del suport:p
Prediu la reciprocitat i el rol actiu de la persona



4. FRACASSA EL DESISTIMENT QUAN LA 
PERSONA NO ASSOLEIX ELS ROLS ADULTS?PERSONA NO ASSOLEIX ELS ROLS ADULTS?

T i   i i  Teoria cognitiva: 
La persona lluitarà per aconseguir altres vincles que mantinguin
el seu desistiment (Giordano et al, 2002)

Teoria del control:
La no adquisició de rols adults posa en risc el desistiment (laLa no adquisició de rols adults posa en risc el desistiment (la
persona es troba en situació de manca de control) (Laub i
Sampson, 2003; Massoglia i Uggen, 2010)

Teoria del suport:
El manteniment dels suport manté el lligam de la persona
(Cullen 1994 Agnew 2006)(Cullen, 1994; Agnew, 2006).



METODOLOGIA DE LA NOSTRA RECERCA

Recerca sobre “Desistiment de personesRecerca sobre Desistiment de persones
empresonades: obstacles i suports”

Mostra de persones empresonades (n=67),
Entrevistades al final de la seva condemna i una part d’elles (n=36)Entrevistades al final de la seva condemna, i una part d elles (n=36)
entrevistats entre un any i dos anys desprès de finalitzar la
condemna.

d’ d’h d d l lEs tracta d’una mostra d’homes condemnats per delictes contra la
propietat i tràfic de drogues.



ÓPOBLACIÓ I MOSTRA
Població Mostra (T1) Mostra (T2)Població Mostra (T1) Mostra (T2)

Edat  mitjana  (24‐70) 36,3 35,6 35,1

Nacionalitat Espanyola 58% 60% 72%

Estranger 42% 40% 27%

Delicte Propietat 60% 68,7% 82,9%

Drogues 31,2 25,4 17,1g 3 , 5,4 7,

Drogues/propietat 8,8% 6% 0,0%

Forma d’alliberament Primer/segon grau 54,6% 50,2% 52,3%

Tercer grau/LC 4 4% 0 8% 4 3%Tercer grau/LC 45,4% 50.8% 47,3%

Empresonament a la vida adulta (*) 49% 53%

Temps ocupat laboralment a la vida 
adulta(**)

36% 36%
adulta(**)

Reincidència  (***) 24,2% 38,9%

N 330 67 36

(*) Percentatge d’anys de la vida adulta en què la persona ha passat algun període a la presó
(**) Percentatge d’anys de la vida adulta en què la persona ha passat més de 6 mesos treballant 
(***)  Empresonament per nou delicte en els dos anys posteriors a la finalització de la condemna



DESISTENTS I REINCIDENTS
DESISTENTS REINCIDENTS

Edat mitjana final condemna (mediana, rang) 34,5 (24‐70) 31 (24‐43)

Edat primer delicte (mitjana, rang) 17 (8‐61) 14 (10‐22)

Edat primer ingrés presó (mediana, rang) 24 (18‐61) 21 (16‐30)

Empresonament a vida adulta (mediana  rang) 0 32 (0 17‐1) 0 69 (0 29‐1)Empresonament a vida adulta (mediana, rang) 0,32 (0,17‐1) 0,69 (0,29‐1)

Temps empleat a vida adulta (mediana, rang) 0,51 (0‐1) 0,14 (0‐0,64)

Narrativa desistent a T1 17 81% 2 13%

Alliberament progressiu  (3 grau/ LC) 15 71% 3 20%

Suport familiar convencional 11 52% 1 7%

Parella convencional 11 52% 3 20%

Amb suport familiar o parella convencional 14 67% 4 27%

Treball/pensió post condemna 7 33% 1 7%Treball/pensió post‐condemna 7 33% 1 7%

N 21 58,3% 15 41,7%



COM ES COMENÇA EL PROCÉS DE 
DESISTIMENT?DESISTIMENT?

(i) P       l t j i      t  d’i fl ió   l  (i) Persones que van plantejar‐se canviar  per punts d’inflexió en la 
vida adulta
¿Por qué cambiaste? ... “Por qué cambié? Por que conocí a la chica con la que estoy ahora y 
me persuadió de no hacer esta clase de cosas ” (E28  Desitent  23  T1)me persuadió de no hacer esta clase de cosas…  (E28, Desitent, 23, T1)

(ii) Persones que van canviar en el context de la pena de presó
"...O sea, es decir, entré a pagar tres y medio... y al final, salí casi pagando seis. Por lo que 
había sucedido dentro. Sí, sí. (.) Y no sé, ahí me di cuenta de que... no vale la pena, lo mejor
es evitar problemas".  (E363, Desitent, 28, T1)

(iii) Va ser la presó un punt d’inflexió?: Per què no ho va ser pels 
reincidents? Idea d’evitar el patiment a altres



QUINS FACTORS MANTENEN EL CANVI

Compromís:
“Que yo pienso que si no hubiera sido porque tengo una mujer que, que la tengo firme y me Que yo pienso que si no hubiera sido porque tengo una mujer que, que la tengo firme y me 
ha ayudado y todo, y tengo el niño, yo hubiera vuelto a robar, porque me están mierda y es 
que, da mucha rabia, porque piensas “Si te están metiendo una cosa que tú no has hecho, 
¿por qué no voy a hacerla?, si es que me están metiendo mierda por todos los lados”, y 
claro  otra persona yo creo que hubiera recaído ya ”  (E80  desistent  26  T2)claro, otra persona yo creo que hubiera recaído ya.   (E80, desistent, 26, T2)

Lligam
"Mis padres siempre, cada sábado o cada domingo, siempre estaban allí, durante... los casi 
4 años que he estado, nunca me han fallao, solamente cuando yo a lo mejor les decía... 
pues hoy no vengas que van a venir unos amigos... Pero nunca han fallado ellos. Sobretodo 
mi madre [entrevistador assenteix]  siempre ha estado allí al pie del cañón  como yo digo  mi madre [entrevistador assenteix], siempre ha estado allí al pie del cañón, como yo digo, 
y eso también es de valorar mucho porque yo no quiero que ella vuelva a pasar esto.” (E363, 
desitent, 28, T1)



ÉS L’INDIVIDU L’ACTOR DEL SEU
DESISTIMENT?DESISTIMENT?
Els desistents de la nostra mostra en general es perceben 

  l    d l   d i icom els actors del seu desistiment
"... la sociedad, lo que es... temas de inserción y todo esto ha sido gracias a mí, a mí no me han ayudado en 
nada. En nada. Lo único que me han hecho es presionar. Cuando yo llegué a tercer grado me dijeron, bueno, si 
 d       t  t b j  t      d    t b j     á  6      t b j á     é en dos semanas no encuentras trabajo te vamos a dar un trabajo, que ganarás 600 euros y trabajarás... no sé 

cuantas horas. O sea, a mi realmente no me han ayudado en nada, lo único que me ha ayudado he sido yo, que 
soy una persona que he tenido facilidad pa las cosas [entrevistador assenteix] y que soy muy testarudo y 
cuando lo que quiero lo consigo, y ya está [entrevistador assenteix]. (E363, desistent, 28, T1)

Aconseguir autoeficàcia en un context de suport:
“…Pero cuando sales tu realmente... y yo no lo pasé mal en la calle, con el permiso, estaba con mi hermano, con y y p p
mi madre... por ahí... a ver unas amigas, pero siempre con mi hermano al lao, en el aspecto de... sabes, con un 
poco de vidilla y tal de... con desconfianza, me la he ganado, por supuesto que van a desconfiar, no? Ostia, 
sales, vuelves y todo ha ido maravilloso y porque sí, te entra mucho miedo, te entra miedo, te entra pánico al 
decir, como voy a afrontar los problemas, o sea, ara no.... cuando vas saliendo ya... muy continuas, que si tiene 

l ió    d   i       i     l         í       h i d     ”   (E 8  evolución punto dos, empiezas a coger permisos y tal, poco a poco sí que te vas haciendo otra vez”.  (E338, 
desistent, 31, T1)



I SI LA PERSONA NO ASSOLEIX ROLS ADULTS?

Creences convencionals

“Si uno es realmente consiente y…o sea, no tienes ninguna necesidad de hacer nada, 
o…¿por qué tienes que hacer algo? ¿Por qué tienes que ir con miedo? ¿O sea, por haber 
estado en prisión tienes que ir con miedo de…volver a hacer esto, si me pasa cualquier 

” ( d )cosa, o…?” (E338, desistent, 33, T2)

Context manteniment suportContext manteniment suport

“…si tienes amigos que te puedan ayudar si tienes un problema, lo que sea, y los tienes 
ahí, se nota, ¿sabes? No es lo mismo tener que afrontar los problemas tú solo, que cuando 
tienes una persona que cuando tú te encuentras a lo mejor un poco nervioso, fuera del 
tema, te pongan en tu sitio, ¿sabes?”  (E105, desistent, 36, T2)



CONCLUSIONS

Un context d’adquisició de vincles adults o de suport social afavoreix
l’obertura al canvi de la persona.p

Els vincles forts amb persones convencionals (en clau de control o de
suport) fonamenten mecanismes causals que expliquen elsuport) fonamenten mecanismes causals que expliquen el
manteniment del canvi (compromís i lligam).

El procés de desestigmatització és difícil i requereix que la personaEl procés de desestigmatització és difícil i requereix que la persona
adquireixi una autoconfiança en assolir els seus objectius
convencionals.

Malgrat que la persona no assoleixi alguns rol de l’adultesa (ocupació
i/o emancipació familiar) el desistiment no està en risc si la persona

d lmanté un context de suport social.



IMPLICACIONS PER ALS PROFESSIONALS QUE 
TREBALLEN EN LA REHABILITACIÓ

La transformació cognitiva és clau
La transformació cognitiva (en persones amb llarga trajectòria delictiva) és un factor clau per tal

hi h i d i ti t A t t f ió iti ll d l id tit tque hi hagi desistiment. Aquesta transformació cognitiva suposa allunyar‐se de la identitat
passada i veure’s capaç d’assolir una identitat convencional. I explica que el desistiment es percebi
com quelcom atribuïble a la persona, no a la societat.

L f ió i i f id d i/La transformació cognitiva ve afavorida per un context de suport i/o
control convencional
La transformació cognitiva es dóna principalment en un context en què les persones reben suport

l l d l bl l d b llinstrumental i emocional de persones convencionals i estableixen vincles de reciprocitat amb elles.
El suport que la persona rep i la confiança que desenvolupa interactuen per mantenir el procés de
desistiment.

l d l l lEl món ideal i el món real
En un món ideal cada persona hauria de tenir aquest context de control –basat en la inserció
laboral i en l’emancipació personal– o de suport social convencional, que fomenten la
transformació cognitiva. En el món real, les persones persistents de la nostra mostra no van gaudirtransformació cognitiva. En el món real, les persones persistents de la nostra mostra no van gaudir
d’aquestes condicions i no van desenvolupar la transformació cognitiva que porta al desistiment.
Si bé no són descartables altres “ganxos” que portin al desistiment (Giordano et al., 2002), en la
nostra recerca no ocupen un lloc central.
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